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 ( مالس نعل و  امنهر 18 ( 

باتک تاصخشم 

 . یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  هدنروآدرگ  مالس / نعل و  : روآدیدپ مان  ناونع و 

يدانق حلاص  هدنسیون : 

.1391 يوضر ، سدق  تاراشتنا  دهشم : : رشن تاصخشم 

.م 14 س  × 11 .ص ؛  30: يرهاظ تاصخشم 

7-98-6543-600-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

 . همانباتک : تشاددای

نیرفن اعد و  : عوضوم

نآرق رد  نیرفن  اعد و  : عوضوم

يوضر سدق  یتاراشتنا  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  یتاراشتنا  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

:BP251/6/ل6 1391 هرگنک يدنب  هدر 

297/634: ییوید يدنب  هدر 

2870546: یلم یسانشباتک  هرامش 
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هراشا

ریوصت
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ریوصت
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؟ ارچ نعَل 

: دوب ریز  ياه  شسرپ  هب  خساپ  ور  ِشیپ  ۀتشون  ندمآ  مهارف  ةزیگنا 

؟ مینک یم  نعل  مان ، اب  ار  یخرب  اروشاع  ترایز  رد  ارچ  . 1

؟ دنراد مه  اب  یتوافت  هچ  بس  مانشد و  نعل و  . 2

؟ دنا نانمؤم  نعل  بجوتسم  هیما  ینب  ارچ  . 3

؟ درمش اور  تشاذگ و  هیاپ  ار   � یلع ماما  نعل  یسک  هچ  . 4
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ریوصت
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هراشا

میناوخیم و اروشاع  ترایز  ارچ  : » دیسرپ نایوجشناد  زا  یکی  اه ، شسرپ  نیب  .مدش  توعد  ناتسا ، دنچ  زا  ییوجشناد  ییودرا  يارب  شیپ ، هتفه  دنچ 
ِلصا : » متفگ نانآ  هب  خساپ  رد  .دنتشاد  روضح  زین  ّتنس  لها  نایوجشناد  زا  يدادعت  نوچ  دش ؛ مکاح  هسلج  رب  یتوکس  هعفد ، کی  مینک »؟ یم  نعل 
نامگ یب  .انیهم =( » اباذع  مهل  دعا  هرخآلا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  : » میناوخ یم  هک  دراد  دوجو  ییاجنآ  نآرق  رد  نعل 

مهم  (1) (« .تسا هتخاس  هدامآ  روآ  تفخ  یباذع  ناشیارب  هدرک و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  دنناسر ، یم  رازآ  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک  دـنوادخ 
ات میشاب  انـشآ  زین  نعل  تیفیک  یگنوگچ و  هب  نیارب ، نوزفا  .دنتـسه  نعل  راوازـس  هک  مینک  صخـشم  ار  یناسک  مینادب و  ار  نعل  يانعم  هک  تسا  نآ 

نیا یقطنم  روط  هب  هکنیا  رب  هوالع 

ص:7

بازحا 57 - 1
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.مینکن راد  هحیرج  ای  کیرحت  ار  نارگید  فطاوع  تاساسحا و  میهد ، ماجنا  ار  راک 

يرایـسب یتح  .دنراذگ  یم  مارتحا   � ربمایپ نادـنزرف  ناونع  هب  ناماما  هب  دـندنم و  هقـالع   � تیبلها هب  ّتنـس ، لـها  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
دوخ تجاح  ترایز ، زامن و  رب  هوالع  هدمآ و   � هموصعم ترضح  � و  اضر ماما  ترایز  هب  ناتسدرک  ارحـص و  نمکرت  زا  هک  تسا  هدش  هدید  عقاوم 

هک دـننیبب  اه  نیمه  رگا  اما  .تسا   � ربماـیپ هب  مارتحا  � و  ربمایپ ۀباحـص  ناونع  هب  دـنراذگ ، یم  مارتحا  هباحـص  یخرب  هب  نانآ  رگا  .دـنا  هتفرگ  زین  ار 
.دنیوج یم  يرازیب  دنوش و  یم  تحاران  دنا ، هتشک  ار   � ربمایپ نادنزرف  دیزی ، دننام  یخرب ،

.مینکیم حرطم  رصتخم  روط  هب  ار  یبلاطم  عوضوم ، نیا  یسررب  لیلحت و  يارب  کنیا ،
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نعل يانعم  . 1

باذع هب  ندـشراتفرگ  قیفوت و  بلـس  یهلا و  تمحر  زا  ندـشرود  يانعم  هب  حالطـصا ، رد  (1) و  تـسا ندرکرود  ندـنار و  يانعم  هب  تغل ، رد  نعل 
(2) .تسا یهلا 

نآرق رد  ناگدش  تنعل  . 2

.دنا هرمز  نیا  زا  لیذ  دراوم  هک  دناهدش  عقاو  یهلا  نعل  دروم  اه  هورگ  دارفا و  زا  یخرب  میرک  نآرق  رد 

(3) قح ناگدننک  نامتک  - 

ص:9

تادرفم ص 741 بغار  - 1
تادرفم ص 741 بغار  - 2

مینست ج5 ص 461 ریسفت  یلمآ  يداوج  - 3
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ریوصت
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نانمؤم (1) نالتاق  ناگدنشک و  - 

(2) نادسفم نانکش و  نامیپ  - 

�(3) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنوادخ و  ناگدنهدرازآ  - 

نادـناخ و ترـضح و  نآ  هب  اهرازآ  نیا  دـندید و  رازآ  تیذا و  هاوخدـب ، ناناملـسم  هزاـت  یتح  ناـقفانم و  ناکرـشم و  زا  يرایـسب  زا   � مالسا ربمایپ 
 )= .اهاذآ ام  ینیذوی  ینم  هعـضب  همطاف   � هللا لوسر  لاق  مینک : یم  هراشا  هنومن  دـنچ  هب  کنیا  .تفای  همادا  زین  تلحر  زا  سپ  یتح  ناـشیا ، نادـنزرف 

يذآ نم   � هللا لوسر  لاق  ( (4) .درازایب ار  وا  هچنآ  تسا ، هداد  رازآ  ارم  .تسا  نم  نت  ةراپ  همطاف 

ص:11

هرقب 159 - 1
ءاسن 93 - 2

بازحا 57 - 3
ص5؛ ج4 ، دنسم ، لبنح ، نبدمحا  لوسرلا ؛ هبارق  بقانم  باب  ص210 ، ج4 ، حیحص ، يراخب ، همطاف ؛ لئاضف  باب  ص141 ، ج7 ، حیحص ، ِملسم ، - 4

ص360. ج5 ، ننس ، يذمرت ،
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(1)( .تسا هدرزآ  ارم  انامه  درازایب ، ار  یلع  سکره  .یناذآ =(  دقف  اّیلع 

نادناخ � و  نیـسح ماما  تیمولظم  تیناقح و  هک  يروط  هب  تسویپ ؛ عوقو  هب  اروشاع  زور  رد  البرک و  ۀنحـص  رد  زین  تایانج  اـهرازآ و  نیرتدـیدش 
.دش راکشآ  شیپ  زا  شیب  خیرات ، تشذگ  اب  دایز ، نبا  نایرکشل  نایدیزی و  يدیلپ  یهایسور و  دنام و  راگدای  هب  خیرات  رذگ  رد   � ربمایپ

نعل یگنوگچ  . 3

ملع ریغب  اودع  هللا  اوبـسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذـلا  اوبـستالو  : ( میناوخیم دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ؛ مانـشد  و  بس »  » زا ریغ  نعل ، مینادـب  دـیاب 
امب مهئبنیف  مهعجرم  مهبر  یلا  مث  مهلمع  هما  لکل  انیز  کلذک 

ص:12

ص534؛ ج4 ، هباصالا ، ص121 ؛ ج3 ، كردتسم ، يروباشین ، مکاح  ص365 ؛ ج15 ، حیحص ، نابح ، نبا  ص483 ؛ ج3 ، دنسم ، لبنح ، نبدمحا  - 1
ص114. ج4 ، هباغلا ، دسا 
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هنوگنیا .داد  دنهاوخ  مانشد  ار  ادخ  ینادان ، هب  و ]  ] ینمـشد يور  زا  نانآ  هک  دیهدم  مانـشد  دنناوخیم ، ار  ادخ  زج  هک  ار  نانآ   )= (1)« .نولمعی اوناک 
دهاوخ هاگآ  دـنداد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  ناشیا  دوب و  دـهاوخ  ناشراگدرورپ  يوس  هب  نانآ  تشگزاب  هاگنآ  .میتسارآ  ار  ناشرادرک  یتما  ره  يارب 

( .تخاس

زا ار  نانآ  دـندوشگ ، نانآ  مانـشد  هب  نابز  هیواعم ، نایرکـشل  ياه  مانـشد  لباقمرد   � یلع ماما  نایرکـشل  نیّفـص ، گنج  رد  هک  یماـگنه  نینچمه ،
(2)  .( ...دیشاب هدنهد  مانشد  امش  مراد  هارکا  نم  ...نیبابس =( .  اونوکت  نا  مکل  هرکا  ینا  دنتفگ : دندرک و  عنم  نداد  مانشد 

جهن رد  یتح  تسا و  هدـشن  تنعل  نیرفن و  مان ، هب  هاـگچیه  روهـشم ، یـسایس  ياـه  هرهچ  یخرب  زا  زین  یعیـش  ربتعم  تاـیاور  تاراـیز و  هیعدا و  رد 
رایسب یتح  .تسا  یناسک  هچ  زا  ترضح  ضارتعا  هک  تسا  مولعم  هچرگا  دننک ؛ یمن  هِوکش  ضارتعا و  مان ، هب  نانآ  زا   � یلع ماما  هغالبلا ،

ص:13

ماعنا 108 - 1
هبطخ 197 هغالبلا  جهن  - 2
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؛ تسا راذـگریثأت  ناناملـسم  نایم  داحتا  ظفح  ییادز و  تیـساسح  رد  هتکن ، نیا  تیاـعر  .دوش  هئارا  ینمـشد  یتسود و  راـیعم  اـت  تسا  هدـش  شـالت 
هتفر  � موصعم ناماما  رب  هچنآ  ره  هعیـش و  تیمولظم  قمع  هب  هدنیآ  ياه  لسن  ات  داد  هئارا  فارحنا  یتساک و  نودب  ار  میهافم  اهرایعم و  دـیاب  هچرگا 

.دنشاب هتشاد  یهاگآ  تسا ،

نعل ییارچ  . 4

تبوقع باذع و  نامه  ترخآ ، رد  هاوخ  ایند و  رد  هاوخ  تسا و  دنوادخ  لعف  تفص  هک  هدوب  قح  ترـضح  تمحر  زا  يرود  نآرق ، نابز  رد  تنعل 
درط يرود و  بجوـم  دراد : یناـسنا  ۀـعماج  رد  یناور  يرثا  راـک  نیا  .تسادـخ  تمحر  زا  يرود  تساوـخرد  ناگدـننک  تنعل  ریاـس  تنعل  .تـسا 

تسا یضارتعا  هکلب  تسین ؛ ناَدب  زا  رفنت  زاربا  نیرفن و  طقف  تنعل  سپ ، .دزاس  یم  اوسر  یعامتجا  رظن  زا  ار  نوعلم  صخش  دوشیم و  نوعلم  صخش 
تقیقح نامتک  يرگمتس و  هچنآ  ره  هب 

ص:14
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.دوشیم بوسحم 

گرم  » راعـش زین  يزورما  عماوج  رد  .دراد  یعاـمتجا  یـسایس  يا  هشیر  ندرک ، تنعل  نداتـسرف و  نعل  يارجاـم  هک  دوشیم  مولعم  ددـعتم  تاـیاور  زا 
ترفن مالعا  نیا  رگا  .دراد  هعماج  رد  یـصاخ  یناور  ریثأت  دوشیم و  ترفن  بجوم  دوشیم ، هداد  یخرب  هیلع  یعامتجا  یـسایس  تازرابم  رد  هک  ...رب »

.دوشیم نید  یعامتجا  یسایس  داعبا  هب  نداد  هجوت  يرادیب و  يرکفنشور و  بجوم  دنهد ، رس  تقیقح  يایوج  قح و  ياه  هورگ  ار 

هیما ینب  رطخ  . 5

میرح ناناملسم ، تدحو  ظفح  يارب  دندرک ، لمحت  هک  ییاه  تیمولظم  اه و  یـساپسان  مامت  اب  تلاسر ، نادناخ  � و  یلع ماما  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
.دندرک یمن  تیاعر  ار  یمیرح  هنوگ  چیه  دندید ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  یبلطایند  عفانم و  هک  اجنآ  نایفسوبا ، لسن  اما  دندرک ؛ تیاعر  ار  اه 

ص:15
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ریوصت

ص:16
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یم ربخ  مدرم  نید و  هیلع  نانآ  يرگمتـس  زا  هداد و  رادـشه  هیما  ینب  رطخ  ةراـبرد  هغـالبلا  جـهن  رد  ، � یلع نانمؤمریما ، ترـضح  هک  تسور  نیازا 
يالب هتفرگ و  ار  اج  همه  شا  هطلس  هک  یناملظ  روک و  يا  هنتف  تسامش ؛ رب  هیماینب  ۀنتف  نم ، رظنرد  اههنتف  نیرتکانسرت  انامه  .دیشاب  هاگآ  : » (1) دنهد
دورف امـش  رب  تیلهاج  رـصع  یکیرات  دننامه  یتملظ  روآ و  سرت  تشز و  ياهرهچ  اب  یپایپ ، هیما ، ینب  ياه  هنتف  .تسا  ناراکوکین  ۀمه  ریگنماد  نآ 

(2)« .دیآ یم 

هشیدنا حیحصان  جیورت  .تسا   � مرکا ربمایپ  زا  دعب  نامکاح  تسیاشان  ياهراتفر  اهیریگ و  میمـصت  ۀجیتن  هیما ، ینب  نوچمه  یتموکح  ندـشرادیدپ 
زا ندنامزاب  نآرق و  رهاظ  هب  ندرک  هدنسب  يرورـضریغ ، ياه  گنج  هب  مدرم  ندرک  لوغـشم  ینآرق ، گنهرف  ۀتـسیاشان  بسانمان و  رـشن  ینید ، ياه 

يرگشسُرپ و زا  يریگولج  ثیدح ، تباتک  عنم  نآ ، يافرژ  تقیقح و 

ص:17
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نکمم وحن  ره  هب  تردق  تموکح و  ظفح  يارب  شالت  نافلاخم ، اب  نشخ  دنت و  ۀلباقم  يزرو و  تنوشخ  هعماج ، رد  تشحو  ناقفخ و  ياضف  داجیا 
، تیاهنرد دندوب و   � مرکا ربمایپ  لیدـب  یب  روای  مالـسا و  نیتسار  غّلبم  هک   � یلع ندرک  نیـشن  هناخ  ماوع ، يارب  نید  ظفح  هار  رد  شـالت  ياـعدا  و 

ندرگ نانآ  نامرف  هب  دنهد و  نت  دیزی  هیواعم و  دـننام  یتموکح  هب  مدرم  هک  دـش  بجوم  ییارگایند ، صخالاب  تابـصعت و  تافارخ ، تلاهج ، دـشر 
.دنهن

یتح دوخ ، تنطلـس  تردـق و  ظفح  يارب  وا  یلو  تخیگنارب ؛ ار  لوا  ۀـفیلخ  دـنزرف  ضارتعا  یتح  هک  دـناسر  ییاج  هب  ار  راک  هیواعم  ینکـش  میرح 
ماما لیاضف  نایب  هب  نآ ، رد  تشون و  هیواـعم  هب  يا  هماـن  دـش ، بوصنم  تموکح  هب  رکب  یبا  نبدـمحم  هک  یماـگنه  .درکن  تیاـعر  ار  اـفلخ  مارتحا 

باطخ نیعللا  نبا  نیعللا  تنا  ار  هیواعم  نآ ، رد  تخادرپ و  هیواعم  ياه  تثابخ  اـه و  يدـیلپ  زین  ...و و  مالـسا  رد  تقبـس  ملح و  داـهج و  رد   � یلع
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  تشون  ياه  یباوج  دیسر ، هیواعم  هب  همان  نیا  یتقو  .درک 

ص:18
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ارم کلم  ساسا  يزاس و  هنیمز  ارم  تنطلس  راهم  هک  دوب  وت  ردپ  نیا  ...سانـشب  شیوخ  ردق  هزادنا و  يامنب و  دوخ  ۀشیدنا  رکب ، یبا  رـسپ  يا  ناه ، »
نیا وا  يرای  هب  ام  هدوب و  نآ  لصا  تردـپ  تسا ، روج  متـس و  رگا  دوب و  هراـکنیا  لوا  تردـپ  تسا ، تسرد  مینکیم  یلع  اـب  هچنآ  رگا  .درک  تیبثت 

.دـندرک تفلاخم  وا  اب  دـنتفرگ و  ار  يو  قح  هک  دـندوب  یناسک  لوا  رمع ، لوا  قوراف  وت و  ردـپ  درک ، تافو  ربماـیپ  هک  یماـگنه  .میا  هدرک  ار  راـک 
ار اهفرح  نیا  ای  نک ، ییوجبیع  ار  تردپ  ادتبا  ای  وت  سپ ، .دـندمآرب  شلتق  ددـصرد  درک ، للعت  وا  نوچ  دـندرک و  توعد  دوخ  تعیب  هب  ار  وا  هاگنآ 

(1)« .نک كرت 

ص:19
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ریوصت

ص:20

 ( مالس نعل و  www.Ghaemiyeh.comامنهر 18 (  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


 !! � یلع ماما  ناگدننک  نعل  . 6

ازسان ار  بارتوبا  ارچ  بارت =( ؟ ابا  بست  کل ال  ام  تفگ : صاقو  یبا  نبادعس  هب  نایفسوبا  نبهیواعم  هک  دنک  یم  حیرصت  حیحـص  باتک  رد  ِملـسم 
نبزیرح .درک  يراذـگ  هیاپ  ار   � یلع ترـضح  هب  نعل  بس و  هیواـعم  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  رگید  ثیدـح  اـه  هد  نیارب ، نوزفا   (1) )؟ ییوگ یمن 
ءاشعلا یف  هرم و  نیعبس  حابصلا  یف  ایلع  نعلی  ناک  هنا  درک : یم  نعل  هبترم  داتفه  ناهاگماش ، رد  مه  ناهاگحبـص و  رد  مه  ار   � یلع ترضح  نامثع 

هنوگچیه هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  دارفا  نیرتزیزع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هباحـص  نیرتـهب  اـب  دـیزی  هیواـعم و  راـتفر   (2) .هرم نیعبس 
هیواعم تشز  راتفر  نیا  هب  نایباهو  نونکات  ایآ  .دـندش  هدولآ  تیانج  لـتق و  هب  هکلب  دـندرکن ؛ اـفتکا  ازـسان  مانـشد و  هب  یتح  ناـنآ  .درادـن  یهیجوت 

؟ دنا هدرک  ضارتعا 

تنعل راوازس  دناهدرک ، قح  نامتک  طقف  هک  ار  یناسک  لاعتم ، دنوادخ  دینک : يرواد  کنیا 

ص:21
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یناسک .نونعاللا =( ( مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذلا  نا  : ( تسا هتـسناد 
ادـخ ار  نانآ  دـنراد ، یم  هتفهن  میاهداد ، حیـضوت  باتک  رد  مدرم  يارب  ارنآ  هکنآ  زا  دـعب  میا ، هداتـسرف  ورف  هک  يدومنهر  نشور و  ياـه  هناـشن  هک 

نعل و راوازـس  دـنا ، هدرک  مورحم  قح  هب  ِماما  زا  ار  يرـشب  ۀـعماج  هک  يدارفا  نانچ  اـیآ   (1)( .دننک یم  ناش  تنعل  ناگدـننک  تنعل  دـنکیم و  تنعل 
؟ دنتسین خیرات  رذگ  رد  نیرفن 

مالس اب  تشاذگ و  مارتحا   � ربمایپ نیتسار  ۀباحص  نارادتسود  هب  دیاب  یفرطزا ، .تسناد  ادج  هاگآان  ناوریپ  زا  ار  نالتاق  ناراذگ و  تعدب  دیاب  هتبلا ،
انـشآ شیپزا  شیب  تقیقح ، قح و  اب  اـت  تفگ  ناـنآ  يارب   � تیبلها لیاضف  زا  رتشیب ، هچره  تشاد و  يزیمآ  تملاسم  یگدـنز  نانآ  اـب  یتمالـس ، و 

.دنوش

ص:22
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ریوصت
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

یگنهرف و یبهذم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرشلا ،)
.تسا هدومن  زاغآ  یملع 

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
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همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4

www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6

يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8

( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9
( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10

: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
JAVA.1

ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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